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Året 2018 har været et godt år belægningsmæssigt set. Huset har således været udlejet alle
måneder på nær november til kunstnere fra Danmark, Sverige, Finland og Island.

BEBOERLISTE:
Årets beboere fordeler sig som følger:
Januar:

Den danske billedkunstner, Bodil Høyer, var årets første beboer i Gammel
Have. Bodil Høyer så frem til under sit ophold at arbejde på et oplæg til en
udstilling med titlen ”Fra sans til samling”. Endvidere nævnte Bodil Høyer
i sin ansøgning, at hun så frem til et ophold i Gammel Have, da det altid er
befordrende at få skærpet sanserne ved ophold et nyt sted.

Februar/marts:

Den sene vinter/det tidlige forår residerede den danske fotograf og billedkunstner, Rikke Ehlers Nilsson, i Gammel Have. Formålet med opholdet
var at arbejde med en serie af nye værker til udstillingsprojektet fælles med
en hollandsk kunstner.

April:

Det svenske forfatterpar, Lene Kallenberg og Torbjörn Lundgren søgte
længere tids arbejdsro, hvilket de fik i denne måned i Gammel Have.
Torbjörn Lundgren arbejdede på en roman med tilknytning til H.C.
Andersen og Lene Kallenberg skrev på en roman, en barndomsskildring
fra 1960-erne.
Gammel Haves Venner nød sidst på måneden glæde af Lene Kallenberg og
Torbjörn Lundgrens gæstfrihed ved et hyggeligt dagligstuemøde, hvor vi
samtidig udloddede 7 gevinster skænket af besøgende kunstnere m.fl..

Maj:

I denne måned gæstede den finske komponist, Carita Holmström, Gammel
Have.

Carita

Holmström

så

frem

til

at

begynde

et

større

kompositionsarbejde og fandt at Gammel Have kunne være en perfekt
plads for at få ro til at arbejde og koncentrere sig.
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Juni:

Denne måned bød på et gensyn med to værdsatte tidligere beboere, nemlig
de svenske billedkunstnere Cecilia Larsson og Håkan Eriksson. De beboede
første gang Gammel Have i januar 2014 og ville gerne komme igen en
sommermåned og arbejde i ”den fina ateljén”.

Juli:

Den danske billedkunstner, Stine Reintoft, tilbragte denne sommermåned i
Gammel Have. Opholdet i Gammel Have blev i lighed med et ophold i
august 2016 brugt til at arbejde med acrylbilleder samt i en periode også
samvær med familien.

August:

Denne måned blev Gammel Have beboet af den finlandssvenske forfatter,
Maria Turtschaninoff, der har udgivet en række fantasy-bøger for unge (og
ældre). Maria Turtschaninoff, der netop havde afsluttet en trilogi, så frem
til at kunne skrive noget helt nyt og behøvede i den forbindelse miljøskifte
og fred og ro.

September:

Det norsk-islandske par, Heidi Strand (tekstilkunstner) og Matthias
Kristiansen (oversætter), søgte og fik igen tildelt ophold i denne måned.
Heidi Strand og Matthias Kristiansen, der beboede Gammel Have i juli
2007, skrev at de ofte havde tænkt på stedet siden.

Oktober:

Da Heidi Strand var så begejstret for atelieret og da det viste sig mulig for
Heidi Strand og Matthias Kristiansen at forlænge opholdet i Gammel Have,
nød de også godt af Gammel Have i oktober.

December:

Den unge danske digter, Freja Ebbestad, nød godt af Gammel Haves
faciliteter i årets sidste måned. Der blev her ro til at arbejde med færdiggørelsen af en digtsamling.
Freja Ebbestad er tidligere elev fra Gladiators etårige forfatterskole og har
holdt oplæsninger til litterære arrangementer i København samt til
Bogforum i 2016.
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GENERELLE BEMÆRKNINGER:
I slutningen af året måtte vi desværre acceptere, at Jytta Rasmussen - efter rigtig mange års solidt
arbejde i bestyrelsen, herunder ikke mindst med modtagelse mm. af Gammel Haves gæster – på
grund af sygdom valgte at træde tilbage. Anette Knudsen har til resten af bestyrelsens store
glæde sagt ja til at træde i Jytta Rasmussens sted.
2018 blev i øvrigt et ret stille år, hvad angår renovering af huset efter de forudgående års
udskiftning af alle døre og vinduer, indlægning af fibernet og udskiftning af vandledningen fra
målerbrønden til huset. Det største vedligeholdelsesarbejde har således bestået i en sikring af
garagetaget. Dertil kommer maling af soveværelsesmøbler og udskiftning af betræk.
Vi udgiver fortsat et elektronisk nyhedsbrev, således at tidligere beboere og andre interesserede
løbende kan følge med i Gammel Haves forhold. Tilmelding er stadig mulig fra vor hjemmeside
www.gammelhave.dk. Der er ligeledes udarbejdet en folder om Gammel Have. Den kan
rekvireres af alle interesserede. Endelig er alle meget velkomne til at følge og støtte os på
Facebook.
Driften af huset kan fortsat vanskeligt lade sig gøre uden støtteforeningen "Gammel Haves
Venner". Støtteforeningen virker som en art kunstforening. For hvert lod a 100 kr. har man
chance for at vinde et værk primært skænket af de kunstnere, der har boet i Gammel Have. Vi
håber, at der fremover fortsat vil være mange venner, der vil støtte på denne måde. Nye kan
indmelde sig ved at betale 100 kr. på følgende kontonr. 1551 0003348946 - husk at oplyse navn og
adresse.
Også bidragene fra vore trofaste sponsorer, Fyn-Langelands Fond, Den Faberske Fond og
Entreprenør Marius Pedersens Fond, har været af afgørende betydning for den daglige drift.
Dertil kommer et ekstraordinært tilskud fra Lunde Brand til reparationen af garagetaget.
Uden disse tilskud var det ikke muligt at drive Gammel Have, hvorfor der også her skal lyde en
oprigtig tak. Samtidig skal der lyde en tak til Faaborg-Midtfyn Kommune, der fortsat har bevilget
Gammel Have fritagelse for betaling af grundskyld.
Peter Flint Jensen
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